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6.4.2016 A8-0301/1 

Tarkistus  1 

Mady Delvaux 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. uskoo lisäksi, että toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteet ovat kaiken 

politiikan suunnittelun lähtökohta; pitää 

siksi tärkeänä, että lainsäädäntöprosessin 

alussa arvioidaan, voidaanko politiikan 

tavoitteet saavuttaa paremmin unionin 

tasolla kuin kansallisilla tai alueellisilla 

aloitteilla; 

4. uskoo lisäksi, että toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteet ovat kaiken 

politiikan suunnittelun lähtökohta; pitää 

siksi tärkeänä, että lainsäädäntöprosessin 

alussa – ja jottei lisättäisi hallinnosta 

taakkaa, ainoastaan tässä vaiheessa – 

arvioidaan, voidaanko politiikan tavoitteet 

saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin 

kansallisilla tai alueellisilla aloitteilla; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/2 

Tarkistus  2 

Mady Delvaux 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää siksi valitettavana, että komission 

valmistelemat vuosikertomukset ovat 

jossain määrin innottomia eikä niissä 

useinkaan paneuduta syvällisemmin 
siihen, miten toissijaisuutta ja ennen 

kaikkea suhteellisuutta noudatetaan 

unionin päätöksenteossa; 

9. panee merkille, että komission 

valmistelemat vuosikertomukset ovat 

jossain määrin innottomia, ja kehottaa 

komissiota harkitsemaan, voisiko se 

paneutua kertomuksissaan 

yksityiskohtaisemmin siihen, miten 

toissijaisuutta ja ennen kaikkea 

suhteellisuutta noudatetaan unionin 

päätöksenteossa; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/3 

Tarkistus  3 

Mady Delvaux 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. palauttaa mieliin, että aikaisemmissa 

parlamentin mietinnöissä on oltu 

huolissaan siitä, että toissijaisuutta ei ole 

otettu riittävästi huomioon komission 

laatimissa vaikutustenarvioinneissa; 

muistuttaa lisäksi, että komission 

vaikutustenarviointilautakunnan (IAB) 

vuosikertomuksissa on käsitelty tätä 

kysymystä; panee merkille, että IAB 

katsoi, että yli 30 prosenttia sen vuosina 

2012 ja 2013 arvioimista 

vaikutustenarvioinneista sisälsi 

epätyydyttävän analyysin 

toissijaisuusperiaatteesta; on huolissaan 

siitä, että tämä määrä nousi 50 prosenttiin 

vuonna 2014, ja kehottaa komissiota 

puuttumaan tähän asiaan ja kääntämään 

tämän suuntauksen, kun se tarkistaa 

vaikutustenarviointeja koskevia 

suuntaviivoja; 

15. palauttaa mieliin, että aikaisemmissa 

parlamentin mietinnöissä on oltu 

huolissaan siitä, että toissijaisuutta ei ole 

otettu riittävästi huomioon komission 

laatimissa vaikutustenarvioinneissa; 

muistuttaa lisäksi, että komission 

vaikutustenarviointilautakunnan (IAB) 

vuosikertomuksissa on käsitelty tätä 

kysymystä; panee merkille, että IAB 

katsoi, että yli 30 prosenttia sen vuosina 

2012 ja 2013 arvioimista 

vaikutustenarvioinneista sisälsi 

epätyydyttävän analyysin 

toissijaisuusperiaatteesta; panee merkille, 

että tämä määrä nousi 50 prosenttiin 

vuonna 2014, ja ehdottaa, että komissio 

hyödyntää vaikutustenarviointeja 

koskevien suuntaviivojen tarkistusta 

puuttuakseen tähän asiaan; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/4 

Tarkistus  4 

Mady Delvaux 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on pettynyt tapaan, jolla komissio on 

vastannut kansallisille parlamenteille 

tapauksissa, joissa on annettu keltainen 

kortti; uskoo, että komission on vastattava 

kattavasti kaikkiin kansallisten 

parlamenttien esiin ottamiin 

huolenaiheisiin ja että sen on vastattava 

yksilöllisesti osana vuoropuhelua 

mahdollisesti julkaistavan lausunnon 

lisäksi; pitää myös tarpeellisena, että 

komissio tulee parlamentin asiasta 

vastaavien valiokuntien kuultavaksi 

selittämään kantansa yksityiskohtaisesti; 

19. panee merkille komission vastauksen 

kansallisille parlamenteille tapauksissa, 

joissa on annettu keltainen kortti; uskoo, 

että komission on yritettävä vastata 

kattavasti kaikkiin kansallisten 

parlamenttien esiin ottamiin 

huolenaiheisiin ja yksilöllisesti osana 

vuoropuhelua mahdollisesti julkaistavan 

lausunnon lisäksi; katsoo, että voisi olla 

hyödyllistä, että komissio tulee parlamentin 

asiasta vastaavien valiokuntien kuultavaksi 

selittämään kantansa yksityiskohtaisesti; 

Or. en 

 

 


